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Radost i smutek, život
a smrt, to vše na jed-

né stránce s úžasnými 
obrázky předního plzeňského ilustrátora,
výtvarníka a biologa Zdeňka Doležala.
Věřte, že ani ve snu by mě nenapadlo, že
při představování našeho nového ekolo-
gicko-výchovného materiálu pro žáky ma-
teřských škol budu psát i o nečekaném
úmrtí jednoho z klíčových spoluautorů prá-
vě tohoto projektu. Obrázky, na které se
právě teď díváte, jsou totiž dnes již pozů-
stalostí a vzpomínkou na relativně nená-
padného, ale o to více pracovitého a zají-
mavého kolegu. Ten s naší organizací 
aktivně spolupracoval od roku 1992, je au-
torem našeho loga a spoluautorem nejed-
noho vzdělávacího projektu. Jeho do detai-
lu propracované kresby zvířat můžete vidět
například v Plzeňské Zoologické zahradě
a botanické zahradě, na lávce pro pěší přes

řeku Berounku u kostela
sv. Jiří, v odborných časo-
pisech, publikacích atd.
Kreslil od hmyzu, přes ry-
by, obojživelníky, plazy
a ptáky po savce a také zví-
řata exotická. Znám byl
i jako uznávaný entomo-
log, ornitolog a zoolog.
Jako samouk se zdokona-
loval v botanice, angličti-
ně i kreslířských techni-
kách. Spolupodílel se na
nejednom biologickém
průzkumu vzácných přírod-
ních lokalit nejen na území
našeho kraje, ale i daleko
za jeho hranicemi. Publikoval, ilustroval
a psal odborné i vzdělávací články. I přes
to, že nepřednášel na fakultě, nevedl chyt-
ré řeči a netěšil se pompézní slávě ve vě-
deckých kruzích, byl to v oboru velice uzná-
vaný člověk, který obdivoval krásu naší pří-
rody a pomáhal při její praktické ochraně.
Má slova dokazuje i jeho naprosto nečeka-
ný odchod z tohoto světa. Zdeněk zemřel
v pátek 26. října 2007 ve svém vlastním by-
tě na srdeční selhání ve věku 50 let, doslo-
va nad rozpracovaným biologickým průzku-
mem a nedokresleným obrázkem. Pravdě-
podobně i jeho samého smrt zaskočila, ne-
boť na tentýž den měl naplánováno, že se
mimo jiné  večer podívá na první výtisk na-
šich výukových karet se zvířátky. Pohnutím
osudu se plánovaná schůzka však už

neuskutečnila, a tak jedno
pare „Zvířátek kolem nás“
dostal Zdeněk Doležal až
na svou poslední cestu při
smutečním obřadu. Inu,
k životu  smrt prostě patří,
a tak zatímco něco nového
přichází a má sloužit těm,
co se do života teprve
chystají (žáčkům mateř-
ských škol), něco jiného
nenávratně mizí v dáli,
a to i ať se nám to líbí ne-
bo ne. Každopádně Zdeň-
ku Doležalovi patří náš
velký dík, úcta a respekt.
Odešel v něm jeden z nás.

Proto Ti, Zdeňku Doležale, tady a teď ještě
jednou děkujeme za vše, co
jsi pro nás a přírodu udě-
lal. Děkujeme za Tvůj
přínos Plzeňskému
kraji a i přes to, že
už Tě v něm nikdy
osobně nepotká-
me, Tvé obrázky,
výsledky a práce
ži jí a budou žít
s námi dál. 
Děkujeme. 

S úctou     
Karel Makoň 

a redakce
Vítaného hosta

Celkem 40 obrazových karet běžných, volně žijících živočichů z naší přírody ve speciálních deskách formátu A3.
Vše tištěno plnobarevně na kvalitním  pohlednicovém papíře. Na každé kartě z přední strany velký obrázek od
Zdeňka Doležala a text říkačky Miloše Paiskera. Například - Co to skáče jako klokan, je to žába jménem…? Tak, jak
není nebezpečná muchomůrka růžovka, zrovna tak ti neublíží had se jménem …? V hliněném hnízdě vystlaném peříč-
ky koukají za oknem mláďata…? U lesa, kde rotou trnky, odpočívá mládě…? Na druhé straně karty má paní učitelka,
která dětem obrázky postupně ukazuje, doprovodný text od spisovatele Roberta Trnky. Ten kladl velký důraz na pře-
ložení odborných textů do dětské řeči s co nejvíce poutavými postřehy ze života zvířat. Například se dovíte, že straka
je stará zlodějka, že ježek dupe jako slon, či co to je vzít do zaječích. Spolu s textem jsou na zadní straně další důle-
žité informace pro toho, kdo karty ukazuje. O přehlednost všech dat a grafickou podobu se staral Marek Koňařík. 

Vše souvisí se vším, a tak v tomto poněkud netradičním
příspěvku se musím "poprat" hned se dvěma klíčovými
událostmi, které se udály několik dní před uzávěrkou to-
hoto vydání Vítaného hosta.

Obrazové karty „Zvířátka kolem nás“

To vše, a ještě mnohem více, si můžete objednat na adrese našeho spolku za dotovanou výrobní cenu 300,- Kč + poštovné a balné. Materiál je určen 
zejména pro žáky mateřských škol a lze ho použít i v I. a II.  třídě škol základních. Plzeňské MŠ a ZŠ dostaly po jednom pare bezplatně. Všichni ostatní si
jej musí, bohužel, zakoupit. Vydáno bylo celkem 500 kusů a náklady na vydání činily celkem 210.000,- Kč . Tisk projektu částečně podpořil Nadační
fond města Plzně - Zelený poklad. DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň, Zábělská 75, 312 00 Plzeň, E-mail: ptactvo@desop.cz


